Nieuwsbrief Rovict december 2015
Bijna kerstvakantie!
Al weer een derde van het schooljaar zit erop. Na de drukte van Sinterklaas en kerstfeest
eindelijk 2 weken even geen zorg voor pleinwacht, ouderafspraken en
lesvoorbereidingen. De stapels leeswerk waar u niet aan toe bent gekomen, liggen klaar
voor de kerstvakantie.
Die stapel willen we met deze Nieuwsbrief niet veel groter maken. Daarom dit keer geen
‘zware kost’ maar een mooie aankondiging: screenshots van de nieuwe individuele
toetsoverzichten (!!) die nu gebouwd worden, een aantal korte berichten en een verslag
van een keuzeproces.

Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?
 Nieuw! Individuele toetsoverzichten in ESIS – voorpublicatie
 Keuze voor ESIS
 Wist u dat…..Nieuwe toetsversies
 ESIS Contactpersonen
 OSO in het voorjaar – enkele tips
 ESIS App
 IPON

Nieuwe individuele toetsoverzichten in ESIS
In januari voegen we een aantal mooie overzichten toe. Overzichten die nu gebouwd
worden, en waarvan we u nu vast een voorpoefje mogen geven!

Hierboven de grafiek op basis van afnamemoment. De afnamemomenten op de X-as en de
vaardigheidsscore op de Y-as. In de grafiek zijn de I-V of A-E niveaus gearceerd. Alleen de scores
met de laatste afnamedata binnen de afnamemomenten worden opgenomen in de grafiek. Alle
beschikbare scores worden getoond in de tabel.

De grafiek op basis van versie is eveneens chronologisch opgebouwd op de X-as, zodat de
grafieklijn nooit heen en weer zal lopen en altijd een doorgaande lijn laat zien. Alleen de scores met
de laatste afnamedata binnen de afnameperiodes worden opgenomen in de grafiek. Alle
beschikbare scores worden getoond in de tabel. De grafiek toont geen I-V of A-E niveaus, maar de
landelijke gemiddeldes per afnamemoment (indicaties voor de functioneringsniveaus) op de Y-as.

De eerste grafiek hierboven, op basis van afnamemoment, is te gebruiken door PO voor
onderwijssoorten met reguliere leerjaren. De tweede grafiek, op basis van versie, is te
gebruiken door zowel PO als SO voor onderwijssoorten met reguliere leerjaren of met
leerjaar S.
De overzichten worden fullscreen in de browser geopend en bij navigeren over de
punten verschijnen mouse-overs met de geplotte vaardigheidsscore en afname of versie.
Het overzicht kan vanuit de browser worden afgedrukt.
De overzichten kan de school versturen naar het ouderportaal of voor eigen gebruik
afdrukken.
Volgende keer meer!

Keuze voor ESIS
Omdat Montessorischool Nieuwerkerk meer in het leerlingvolgsysteem wilde vastleggen dan
zij tot dan toe deden, heeft de school voor de zomer de keuze voor ESIS nog eens tegen het
licht gehouden. Dit najaar vroegen we dhr. Danckaarts, directeur van de Montessorischool
Nieuwerkerk naar zijn ervaringen.
U bent een jarenlange ESIS-gebruiker. Sterker nog, uw hele schoolloopbaan werkt u al met
ESIS. Tegen de stroom van uw collega-scholen in het Samenwerkingsverband in, heeft u
weloverwogen besloten om dat te blijven doen. We zijn nieuwsgierig naar uw overwegingen.
Het belangrijkste is dat we tevreden zijn over ESIS en over de leverancier van ESIS, over
de dienstverlening van Rovict dus. Samen met de twee andere argumenten, namelijk dat
medewerkers goed overweg kunnen met de toetsmodule en dat medewerkers hun weg
weten te vinden in ESIS, gaf dit de doorslag om ESIS als het raamwerk te blijven gebruiken
voor onze leerlingadministratie en leerlingzorg.
Het keuzeproces heeft ons overigens ervan bewust gemaakt dat we nog veel meer uit ESIS
kunnen halen. We hebben ons dan ook voorgenomen dat stapsgewijs te gaan doen de
komende tijd. Dit najaar zijn we gestart met een bijeenkomst onder leiding van een Rovictconsultant waarin we het Leerlingdossier goed hebben ingericht, zodanig dat dit aansluit bij
onze werkwijze. De bijeenkomst hebben we ook gebruikt om door te spreken wat de beste
manier is om als montessorischool met de ESIS Groepsplannen te werken. Afgelopen
september hebben we namelijk deze module aangeschaft.
Wat ook met de organisatie van de werkprocessen te maken heeft, is dat
montessorischolen met diverse groepssamenstellingen werken. Geen enkel
leerlingadministratiesysteem is daarop naar mijn tevredenheid goed ingericht. De inspectie
stelt echter wel vragen over het werken met leeftijdsgroepen. Door de werkwijze die
Montessorischool Nieuwerkerk binnen ESIS heeft gevonden, kunnen we deze vragen beter
beantwoorden.
De groepsoverzichten in ESIS zijn overigens goed te gebruiken, in het werken met de
groepsplannen leren we nu onze weg te vinden. En dat valt niet mee voor een
Montessorischool die werkt met drie leeftijdsgroepen en per leeftijdsgroep weer drie
instructieniveaus.
Voor ondersteuning bij het opbrengstgericht werken gebruiken mijn ib’ers het onderdeel
Ontwikkelingsperspectief en halen zij veel informatie uit de trendanalyses en
dwarsdoorsnedes. Als schooldirecteur ben ik meer thuis in de module
Managementoverzichten. Ik kan daar de ontwikkelingen volgen en ik kan bijhouden hoe de
opbrengsten zich verhouden tot de inspectieondergrens of het landelijk gemiddelde.
Op uw website zegt u dat uw ‘kindvolgsysteem dient als preventie en bewaking’. Kunt u
aangeven hoe dat in z’n werk gaat?
Als preventie en bewaking gebruiken we de geordende toetsgegevens. De
toetsoverzichten en de analyses die we daarop kunnen toepassen, geven al veel informatie.
Die leggen we naast de informatie die we uit het dossier van een leerling kunnen halen. In
de dossiers houden we namelijk heel consequent de observaties en signaleringen bij en
leggen we de gesprekken met bv. de ouders vast.
Tenslotte helpen ook de verschillende overzichten uit de SCOL het beeld dat we hebben van
een kind of van een groep, te verdiepen.
Toen de Rovict consultant in het najaar hier was, heeft hij kort nog iets kunnen laten zien
van het ESIS Schoolrapport. Dat zou wel eens de volgende stap kunnen zijn die we
oppakken in de implementatie van ESIS. We kijken uit naar het nieuwe jaar!

Wist u dat …… Nieuwe toetsen en toetsversies in ESIS
Bij de volgende release van ESIS in januari wordt weer een aantal nieuwe toetsen en
toetsversies toegevoegd, die u voor de toetsperiode in januari kunt gaan gebruiken. Van de
3.0 toetsen verschijnen nieuwe M- en E-versies.
Uw ESIS Contactpersoon heeft reeds een vooraankondiging met meer informatie
ontvangen.

Werkt u met het ESIS Schoolrapport en wilt u deze nieuwe toetsen ook hierin opnemen?
Zorgt u dan voor tijdige aanpassing in uw rapport. Heeft u voor het ESIS Schoolrapport een
onderhoudscontract, dan kan Rovict dit voor u uitvoeren. Maar dat lukt niet allemaal in één
week, dus wees er op tijd bij!

ESIS Contactpersonen
Vorige maand schreven we over de ESIS Klankbordgroepen. Al langer werken we nauw
samen met ESIS Contactpersonen. Veel grotere besturen hebben een ESIS
Contactpersoon, iemand die voor zowel de scholen als Rovict het eerste aanspreekpunt is
wat ESIS betreft.
Met de ESIS Contactpersonen komen we 2 keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten
zijn voor ons, voor Rovict, heel belangrijk. Het is namelijk hét uitgelezen moment waarop
we niet alleen vertellen over nieuwe software, maar het ook laten zien en in kunnen gaan
op vragen. Zo weten de ESIS Contactpersonen wat er binnenkort aan nieuwe
ontwikkelingen in ESIS te verwachten is. En is de software klaar, dan krijgen ze ook een
demonstratie en kunnen ze zien hoe het werkt.
We verwachten dat deze informatie over nieuwe ontwikkelingen via de ESIS
Contactpersoon ook bij u op school terechtkomt. Een aantal van de ESIS Contactpersonen
gebruikt bijvoorbeeld de presentaties van de bijeenkomsten tijdens een overleg of
studiedag van zijn bestuur.
Ook voor de ontwikkeling van ESIS zijn de bijeenkomsten van de ESIS Contactpersonen
belangrijk. Elke bijeenkomst vragen we namelijk de deelnemers ons input te geven over
een onderwerp dat op dat moment actueel is voor ESIS en verder uitgewerkt gaat worden.
In april en november 2016 staan weer bijeenkomsten gepland. We hopen daar weer onze
Contactpersonen te ontmoeten!

OSO
In het voorjaar gaan veel scholen weer met OSO werken om overstapdossiers over te
dragen naar de scholen voor voortgezet onderwijs.
Enkele tips
1. Zorg ervoor dat bij de leerlingen van groep 8 een Advies VO is ingevuld. Als u in OSO
een leerling selecteert en het profiel POVO kiest, dan wordt gecontroleerd of een
Advies VO is ingevuld. Als u toch een leerling zonder Advies wilt overdragen, kies dan
voor het profiel POPO.
2. U kunt bij het maken van een overstapdossier ook documenten toevoegen die in ESIS
zijn opgeslagen én documenten die op uw computer of netwerk aanwezig zijn.
3. U kunt inzien wat in het Overstapdossier wordt meegenomen en ook de inhoud van de
gekoppelde documenten inzien.
4. Het is voor de overdracht naar het VO niet nodig dat ouders akkoord zijn met de
inhoud of toestemming geven. U bent wel verplicht om de ouders inzage te geven in
dat wat u gaat overdragen.
5. In mei ontvangt u de resultaten van de Verplichte Eindtoets. Deze resultaten kunt u bij
de toetsleverancier downloaden en importeren in ESIS. Handmatig invoeren is dus
niet nodig. Het PDF-bestand met het Leerlingrapport kan op dezelfde manier in ESIS
ingelezen worden.
6. In mei is het mogelijk om bij leerlingen met een hogere toetsscore een Herzien advies
in te voeren. Het eerder verstrekte Advies dient u te laten staan. Er is een apart veld
voor Herzien Advies.
7. Als u na het inlezen van de Eindtoetsresultaten en de invoer van een Herzien advies
opnieuw een overstapdossier maakt, dan worden de Eindtoetsresultaten, het
Leerlingrapport en het Herziene advies in het overstapdossier opgenomen en kan dit
door de VO-school worden opgehaald.

ESIS App
Het goede nieuws is dat u de App in alle appstores kunt downloaden. Maar dat is nu nog
niet meer dan het icoon. Dat komt omdat we tegelijk met de introductie van de App een
zogenaamde Koppelingenbeheer-applicatie in ESIS gaan introduceren. Met dit onderdeel
kunt u als ESIS-gebruiker zelf koppelingen (de-)activeren. De ESIS app is daar een
onderdeel van. Die Koppelingenbeheer-applicatie is klaar en wordt momenteel getest.
Eenmaal klaar, dan kan de ESIS app met informatie uit ESIS gevoed worden.
Gaandeweg het traject van de ESIS App, leek het handig om meteen deze
Koppelingenbeheer-applicatie te realiseren. Daardoor is het project van de ESIS App
onverwacht groter geworden.
Nog even wachten tot januari dus, helaas, maar dan heeft u in één keer meer dan
verwacht.

IPON
Op 3 en 4 februari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht weer de IPON plaats, de informatie- en
inspiratiebron voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op
gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten.
Bezoek onze stand en klik hier voor gratis entree. Zonder voorregistratie betaalt u € 25,-.

De medewerkers van

wensen u een fijne kerstperiode en
een gelukkig nieuwjaar

